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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/१२९२/२०१७ 

  दनांक : ०२/१२/२०१७ 
 

 

ित, 
 

मा....................................... 
सद य, डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व  

        सां कृितक सिमतीची पा क सभा दनांक ०८/१२/२०१७ रोजी  

                   आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक ०८/१२/२०१७ रोजी दुपार  ३.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली आहे.  सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण 
उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू 

                                                                                                                                                                                  
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

कायप का मांक – १५ 

 
दनांक : ०८/१२/२०१७                                    वेळ : दुपार  ३.०० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक ०८/१२/२०१७ रोजी दुपार ३.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

वषय .१) काया य , पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११००२ 

यांनी १) कब ड  २) फुटबॉल ३) लॉन टेिनस ४) हॉलीबॉल ५) बॅडिमंटन या 
५ डा पधा आिथक पुर कारासाठ  म.न.पा.स दले या आहेत या पधाना 
अनु मे र. .१८,७००/-, र. .२०,०००/-, र. .३०,०००/-, र. .२२,०००/- एकूण 
र. .१,३७,७००/- इतका खच असून याम ये मैदान/कोट, पंचाचे मानधन, 

शट स ् कंवा चडूचा खच, वजयी उप वजयी संघांना वैय क ब से व चषक 
फोटो ाफर उदघाटन व ब ीस समारंभ इ.चा समावेश आहे. यानुसार पुना 
ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिसएशन यां या व वध डा पधाना 
सन २०१७-१८  क रता म.न.पा. या वतीने आिथक पुर कार देणेकामी आिथक 
सहा य र. .१,३७,७००/- (अ र  र. .एक लाख सदतीस हजार सातशे फ ) 
अदा करणेस व सदरचा खच “ डा िनधी वा षक पधा डा कला ” या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे  
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

---------  
 

                                                                                                                                                
             नगरसिचव 

                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                      पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१२५५/२०१७ 

दनांक : १७/११/२०१७ चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात  

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


